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O ABORTO ESPONTÂNEO DA VISÃO 

 

1 Causas do fracasso da visão no contexto da igreja local e seu homem estabelecido. 

 

1.1 Expectativa culminada em nada – A gravidez fantasma 

 

(Isaías 26: 17-18) Como a mulher grávida prestes a dar à luz se contorce e grita de 

dor, assim estamos nós na tua presença, ó Senhor. Nós engravidamos e nos 

contorcemos de dor, mas demos à luz o vento. Não trouxemos salvação à terra; não 

demos à luz os habitantes do mundo. (NVI)  

 

(Ezequiel 19: 10-14)  " ‘Sua mãe era como uma vide em sua vinha plantada junto à 

água; era frutífera e cheia de ramos, graças às muitas águas. Seus ramos eram fortes, 

próprios para o cetro de um governante. Ela cresceu e subiu muito, sobressaindo à 

folhagem espessa; chamava a atenção por sua altura e por seus muitos ramos. Mas 

foi desarraigada com fúria e atirada ao chão. O vento oriental a fez murchar, seus 

frutos foram arrancados, seus fortes galhos secaram e o fogo os consumiu. Agora está 

plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. O fogo espalhou-se de um dos seus 

ramos principais e consumiu toda a ramagem. Nela não resta nenhum ramo forte que 

seja próprio para o cetro de um governante’. Esse é um lamento e como lamento 

deverá ser empregado". (NVI) 
  

1.2 Expectativa culminada em algo que não vale nada 

 

(Isaias 33: 9-12) A terra pranteia e fraqueja, o Líbano murcha, envergonhado; Sarom 

é como a Arabá, e Basã e o Carmelo perdem sua folhagem. "Agora me levantarei", diz 

o Senhor. "Agora eu me erguerei; agora serei exaltado. Vocês concebem palha, e dão 

à luz restolho; seu sopro é um fogo que o consome. Os povos serão queimados como 

se faz com a cal; como espinheiros cortados, serão postos no fogo. " (NVI) 

  

1.3 Expectativa culminada em um fruto ruim, em outras palavras frutos da amargura, 

opressão, injustiça 

 

(Isaías 5:1-7) Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha: Meu 

amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as 

pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez 

um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas 

azedas. "Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a 

minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por 

que só produziu uvas azedas, quando eu esperava uvas boas? Pois, eu lhes digo o que 

vou fazer com a minha vinha: Derrubarei sua cerca para que ela seja transformada 

em pasto; derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno 

baldio; não será podada nem capinada, espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. 

Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela". Pois bem, a vinha 

do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que 

ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue; esperava 

retidão, mas ouviu gritos de aflição. (NVI)  
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VISÃO CUMPRIDA É UMA MARCA DE CRISTÃOS QUE ESTÃO EM SIÃO 

 

(Isaias 66: 8-10) Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode 

uma nação nascer num só dia, ou, pode-se dar à luz um povo num instante?  Pois Sião 

ainda estava em trabalho de parto, e deu à luz seus filhos. Acaso faço chegar a hora 

do parto e não faço nascer? ", diz o Senhor. "Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço 

dar à luz? ", pergunta o seu Deus. "Regozijem-se com Jerusalém e alegrem-se por ela, 

todos vocês que a amam;  regozijem-se muito com ela, todos vocês que por ela 

pranteiam. (NVI) 

 

CAUSAS DA FALHA NA VISÃO (ESPECTATIVAS FALHADAS) 

 

VIRADA IMPRECISA 

 

2 Se afastar de Deus. Deus é o Primeiro Recurso Apostólico 
 

(Salmos 68:6) Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas 

os rebeldes vivem em terra árida. (NVI) 

 

AS CONSEQUENCIAS SÃO ABORTOS ESPONTÂNEOS (ESPECTATIVAS 

FALHADAS) 

 

2.1 Ventre abortivo 

 

(Oséias 9:14-17) Ó Senhor, que darás a eles? Dá-lhes ventres que abortem e seios 

ressecados. "Toda a sua impiedade começou em Gilgal; de fato, ali eu os odiei. Por 

causa dos seus pecados, eu os expulsarei da minha terra. Não os amarei mais; todos 

os seus líderes são rebeldes. Efraim está ferido, sua raiz está seca, eles não produzem 

frutos. Mesmo que criem filhos, eu matarei sua querida prole. " Meu Deus os rejeitará 

porque não lhe deram ouvidos; serão peregrinos entre as nações. (NVI)  

 

2.2 Dispensa desonrosa por causa de relacionamentos imprecisos 

 

ABIATAR 

 

Abiatar apoiou Adonias em vez de Salomão. Foi dispensado de seus deveres 

 

(1 Reis 1:18-19) Mas agora Adonias se tornou rei, sem que o rei meu senhor o 

soubesse. Ele sacrificou muitos bois, novilhos gordos e ovelhas, e convidou todos os 

filhos do rei, o sacerdote Abiatar, e Joabe, o comandante do exército, mas não 

convidou o teu servo Salomão. (NVI) 

  

(1 Reis 2:26-27) Ao sacerdote Abiatar o rei ordenou: "Vá para Anatote, para as suas 

terras! Você merece morrer, mas hoje eu não o matarei, pois você carregou a arca do 

Soberano Senhor diante de Davi, meu pai, e partilhou de todas as aflições dele". 

Então Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, cumprindo a palavra que 

o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. (NVI)  
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2.3 Aborto espontâneo do Reino por causa de relacionamentos  

 

SALOMÃO 

 

(1 Reis 11:1-5) O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do 

faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das 

nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: "Vocês não poderão tomar 

mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus 

deuses". No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com setecentas 

princesas e trezentas concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À 

medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para 

outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, 

como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu os postes sagrados, a deusa dos 

sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos amonitas. (NVI)  

 

(1 Reis 11:11) Então o Senhor disse a Salomão: "Já que essa é a sua atitude e você 

não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente 

lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. (NVI)  

 

O REINO FOI TIRADO DE SALOMÃO POR CAUSA DE SUAS RELAÇÕES ÍMPIAS 

 

2.4 Amaldiçoado por falta de dízimo 

 

(Malaquias 3:8-12) "Pode um homem roubar de Deus? Contudo vocês estão me 

roubando. E ainda perguntam: ‘Como é que te roubamos? ’ Nos dízimos e nas ofertas. 

Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando; a nação toda 

está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja 

alimento em minha casa. Ponham-me à prova", diz o Senhor dos Exércitos, "e vejam 

se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que 

nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as 

videiras nos campos não perderão o seu fruto", diz o Senhor dos Exércitos. "Então 

todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa", diz o 

Senhor dos Exércitos. (NVI)  

 

2.5 Perecer por esquecer o Senhor  

 

(Deuteronômio 8:19-20) Mas se vocês se esquecerem do Senhor, do seu Deus, e 

seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-

lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, 

vocês serão destruídos como o foram as outras nações que o Senhor destruiu perante 

vocês. (NVI) 

  

(Jó 8:9-20) pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não 

passam de uma sombra. Acaso eles não o instruirão, não lhe falarão? Não proferirão 

palavras vindas do entendimento? Poderá o papiro crescer senão no pântano? Sem 

água cresce o junco? Mal cresce e, antes de ser colhido, seca-se, mais depressa que 

qualquer grama. Esse é o destino de todo o que se esquece de Deus; assim perece a 

esperança dos ímpios. Aquilo em que ele confia é frágil, aquilo em que se apóia é uma 

teia de aranha. Encosta-se em sua teia, mas ela cede; agarra-se a ela, mas ela não 
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agüenta. Ele é como uma planta bem regada ao brilho do sol, espalhando seus brotos 

pelo jardim; entrelaça as raízes em torno de um monte de pedras e procura um lugar 

entre as rochas. Mas, quando é arrancada do seu lugar, este o rejeita e diz: ‘Nunca o 

vi’. Esse é o fim da sua vida, e do solo brotam outras plantas. "Pois o certo é que 

Deus não rejeita o íntegro, e não fortalece as mãos dos que fazem o mal. (NVI) 

  

2.6 Maldições são abortos espontâneos  

 

(Deuteronômio 28:14-15) Não se desviem, nem para a direita nem para a esquerda, 

de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-

lhes culto. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não 

seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, 

todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão: (NVI) 
  

(Deuteronômio 28:30) Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem a 

possuirá. Construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma vinha, mas não 

provará dos seus frutos. (NVI) 

  

(Deuteronômio 28:38-41) Vocês semearão muito em sua terra, mas colherão bem 

pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e as cultivarão, 

mas não beberão o vinho nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Vocês 

terão oliveiras em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão o azeite, porque as 

azeitonas cairão. Os seus filhos e filhas não ficarão com vocês, porque serão levados 

para o cativeiro. (NVI)  
 

TODAS ESSAS MALDIÇÕES SÃO EXPECTATIVAS FALHAS – ABORTOS 

EXPONTÂNEOS 

GEAZI, ACÃ E SAUL PORÉM SÃO TODOS EXEMPLOS DE EXPECTATIVAS 

FALHAS.  

GEAZI PODERIA TER RECEBIDO A TRIPLA PORÇÃO DA UNÇÃO, EM VEZ DISSO 

ELE ACABOU COM LEPRA. 

  

3 Se afastar do Segundo Recurso Apostólico 

 

3.1 A casa do Pão 

 

ELIMELEQUE 

 

(Rute 1:1-3) Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, 

com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O 

homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus dois filhos Malom e 

Quiliom. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe, e lá ficaram. Morreu 

Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha, com seus dois filhos. (NVI) 

 

Elimeleque foi para Moabe com uma visão de prosperidade. Ele morreu em Moabe com uma 

visão não cumprida. 

Belém significa casa de pão. Moabe é a terra da iniquidade. 
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Quando um homem deixa a casa do pão - o lugar da revelação, e se volta para um lugar de 

iniquidade, sua visão será abortada. 

 

LÓ 

 

A visão de prosperidade de Ló foi abortada quando ele se desconectou de Abraão e se voltou 

para as férteis planícies da Jordânia, com vista para Sodoma. Logo sua riqueza queima em 

Sodoma e ele é estuprado por suas filhas nas montanhas. Esse relacionamento incestuoso 

produz Moabe e Amon, uma geração que sacrifica crianças - assassinos da visão. 

 

3.2 Palavra impura 

 

(2 Reis 2:18-19) Quando voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó, ele lhes falou: 

"Não lhes disse que não fossem? " Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: 

"Como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é 

improdutiva". (NVI) 

 

(2 Reis 2:18-19) Eliseu ainda estava em Jericó quando voltaram. "Eu não te disse 

para não ir?" ele resmungou. Ora, uma delegação dos oficiais da cidade de Jericó 

visitou Eliseu. "Temos um problema", disseram-lhe. "Esta cidade está localizada em 

um ambiente natural bonito, como você pode ver, mas a água é ruim e faz com que 

nossas mulheres tenham abortos espontâneos". (TLB) 

 

A água poluída na cidade foi responsável por abortos frequentes. 

A água é um símbolo da palavra de Deus. 

Mulheres simbolizam igrejas. 

A verdade transmitida é que a palavra poluída é responsável pelo fracasso da visão. 

Palavra poluída (impura) é uma palavra que não vem do Senhor. 

 

(Jeremias 14:14) Então o Senhor me disse: "É mentira o que os profetas estão 

profetizando em meu nome. Eu não os enviei nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei 

com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e 

ilusões de suas próprias mentes". (NVI) 

 

(Jeremias 23:16-17) Assim diz o Senhor dos Exércitos: "Não ouçam o que os profetas 

estão profetizando para vocês; eles os enchem de falsas esperanças. Falam de visões 

inventadas por eles mesmos, e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo 

àqueles que desprezam a palavra do Senhor: ‘Vocês terão paz’. E a todos os que 

seguem a obstinação dos seus corações dizem: ‘Vocês não sofrerão desgraça 

alguma’.  (NVI) 
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(Deuteronômio 18:20-22) Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa 

que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto". 

Mas vocês perguntem a si mesmos: "Como saberemos se uma mensagem não vem do 

Senhor? " Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se 

cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. 

Não tenham medo dele. (NVI) 

 

A PALAVRA DE DEUS É SEMPRE FRUTÍFERA. SE UMA PALAVRA FALHA NÃO É 

A PALAVRA DO SENHOR. 

 

(Josué 21:45) De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma 

delas falhou; todas se cumpriram. (NVI) 

 

(1 Reis 8:56) "Bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, seu povo, como havia 

prometido. Não ficou sem cumprimento nem uma de todas as boas promessas que ele 

fez por meio do seu servo Moisés. (NVI). 

 

(Isaías 55:11) assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca: Ela não 

voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a 

enviei. (NVI) 

 

3.3 Falsos irmãos 

 

(Gálatas 2:4-5) Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se 

em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à 

escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do 

evangelho permanecesse com vocês.  (NVI) 

 

(Judas 1:4) Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito 

tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, e 

transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso 

único Soberano e Senhor. (NVI). 

 

(Judas 1:16) Essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte, 

seguem os seus próprios desejos impuros; são cheias de si e adulam os outros por 

interesse. (NVI). 

 

(Judas 1:18-19) Eles diziam a vocês: "Nos últimos tempos haverá zombadores que 

seguirão os seus próprios desejos ímpios". Estes são os que causam divisões entre 

vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. (NVI). 

 

Os falsos irmãos enfraquecem a igreja através de conflitos e divisões com a intenção de 

abortar a visão. Eles podem usar um sistema operacional Corá. 
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(Judas 1:11) Ai deles! Pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram 

no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. (NVI) 

 

EXEMPLOS: 

 

(Neemias 6:10-14) Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, 

que estava trancado portas adentro. Ele disse: "Vamos encontrar-nos na casa de 

Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo; eles virão esta 

noite". Todavia, eu lhe respondi: Acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém 

como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei! Percebi que 

Deus não o tinha enviado, e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e 

Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que 

eu cometesse um pecado agindo assim, e então eles poderiam difamar-me e 

desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus, lembra-te 

também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me 

intimidar. (NVI) 

 

Semaías era um falso irmão que tentou matar Neemias através de seu conselho ímpio. 

Se Neemias fugisse para o templo, um lugar exclusivo para os sacerdotes, teria incorrido na 

ira de Deus. 

 

3.4 Sistemas de opressão / opressivos (Assassinos da visão) 

 

ISTO INCLUI ATAQUES POR SATANÁS, DEMÔNIOS OU SISTEMAS SATÂNICOS 

COM VISTA PARA ABORIZAR OS PROPÓSITOS DE DEUS. 

 

(1 Tessalonicenses 2:18) Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo o quis, e não apenas 

uma vez, mas duas; Satanás, porém, nos impediu. (NVI) 

 

(Gálatas 5:7) Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à 

verdade? (NVI) 

 

3.4.1 Tentativa de satanás para matar Jesus 

 

(Mateus 4:5-6) Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do 

templo e lhe disse: "Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está 

escrito: ‘Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, 

para que você não tropece em alguma pedra’". (NVI) 

 

(Apocalipse 12:1-4) Apareceu no céu um sinal extraordinário: uma mulher vestida do 

sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça. Ela 

estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu 
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outro sinal: um enorme dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres, tendo sobre 

as cabeças sete coroas. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, 

lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à 

luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. (NVI). 

 

3.4.2 Fariseus e escribas (Sistema religioso) conspiram para matar Jesus 

 

(Marcos 3:6) Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos 

contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. (NVI) 

 

(Mateus 26:3-4) Naquela ocasião os chefes dos sacerdotes e os líderes religioso do 

povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, 

e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo.  (NVI) 

 

3.4.3 Herodes (Sistema governamental) tentou matar Jesus. 

 

(Mateus 2:16) Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou 

furioso e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo, em Belém 

e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. (NVI) 

 

SANBALATE, TOBIAS E GESEM (SISTEMA DE COALISÃO PARA DESTRUIR OS 

PROPÓSITOS DE DEUS) 

 

(Neemias 4:7-8) Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os 

homens de Asdode souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham 

avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. 

Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão.  (NVI) 

 

(Neemias 6:1-2) Quando Sambalate, Tobias, Gesém, o árabe, e o restante de nossos 

inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma 

brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, 

Sambalate e Gesém mandaram-me a seguinte mensagem: "Venha, vamos nos 

encontrar num dos povoados da planície de Ono". Eles, contudo, estavam tramando 

fazer-me mal; (NVI) 

 

ATAQUE ASSÍRIO 

 

(2 Reis 19:3) Eles lhe disseram: "Assim diz Ezequias: Hoje é dia de angústia, de 

repreensão e de humilhação; estamos como a mulher que está para dar à luz filhos, 

mas não tem forças para fazê-los nascer.  (NVI) 

 

JEZEBEL (SISTEMA GOVERNAMENTAL MANIPULADOR/CONTROLADOR) 
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(1 Reis 18:4) Enquanto Jezabel estava eliminando os profetas do Senhor, Obadias 

reuniu cem profetas e os escondeu em duas cavernas, cinqüenta em cada uma, e lhes 

forneceu comida e água. (NVI) 

 

ABSALÃO (SISTEMA GOVERNAMENTAL AMBICIOSO) 

 

(2 Samuel 15:4) E Absalão acrescentava: "Quem me dera ser designado juiz desta 

terra! Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim, e eu lhe 

faria justiça". (NVI) 

 

(2 Samuel 15:10-13) Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de 

Israel, dizendo: "Assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei 

em Hebrom". Absalão levou duzentos homens de Jerusalém. Eles tinham sido 

convidados e nada sabiam nem suspeitavam do que estava acontecendo. 

Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar da cidade de Gilo Aitofel, que 

era de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força, e cresceu o número 

dos que seguiam Absalão. Então um mensageiro chegou e disse a Davi: "Os israelitas 

estão com Absalão! " (NVI) 

 

Um sistema governamental de Absalão visa sabotar uma visão legítima para realizar a sua 

própria. 

 

AS TENTATIVAS DE SAUL PARA MATAR DAVI (SISTEMA GOVERNAMENTAL) 

 

(1 Samuel 18:28-29 Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que 

sua filha Mical o amava, temeu-o ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto de 

sua vida.  (NVI) 

 

(1 Samuel 19:2) e o alertou: "Meu pai, está procurando uma oportunidade 

para matá-lo. Tenha cuidado amanhã cedo. Vá para um esconderijo e fique 

por lá  (NVI) 

 

FARAÓ (SISTEMA GOVERNAMENTAL) 

 

(Êxodo 1:15-16) O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam 

Sifrá e Puá: "Quando vocês ajudarem as hebréias a dar à luz, verifiquem se é menino. 

Se for, matem-no; se for menina, deixem-na viver". (NVI) 

 

OUTROS, por exemplo CORÁ, MOABE, ADONIAS 

 

(ESTES PERSONAGENS DO ANTIGO TESTAMENTO SÃO IMAGENS DOS 

ASSASSINOS DA VISÃO. IMAGEM DE SISTEMAS QUE SÃO ANTAGONISTAS PARA 

OS PROPÓSITOS DE DEUS EM UMA IGREJA LOCAL.) 
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3.5 Negatividade 

 

Caracterizado por confissões e percepções negativas e pessimistas. 

 

3.5.1 Os dez espiões 

 

(Numeros 13:33) Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de 

quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles". (NVI). 

 

VISÃO ABORTADA: EXCLUÍDOS DA TERRA PROMISSADA 

 

(Números 14:22-23) que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais 

miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me 

desobedeceram dez vezes — nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com 

juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo a verá. (NVI) 

 

3.5.2 Elias 

 

(1 Reis 19:4) e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, 

sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. "Já tive o bastante, Senhor. Tira a 

minha vida; não sou melhor do que os meus antepassados. "  (NVI) 

 

VISÃO ABORTADA: ELIJAS SUBSTITUÍDO. 

 

(1 Reis 19:15-16) O Senhor lhe disse: "Volte pelo caminho por onde veio, e vá para o 

deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. 

Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de 

Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. (NVI) 

 

3.5.3 O oficial 

 

(2 Reis 7:1-2) Eliseu respondeu: "Ouçam a palavra do Senhor! Assim diz o Senhor: 

Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha 

como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata". 

O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: "Ainda 

que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? " Mas 

Eliseu advertiu: "Você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma! " 
(NVI) 

 

VISÃO ABORTADA: BENÇÃOS EXCLUÍDAS 
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(2 Reis 7:17) Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como 

encarregado da porta da cidade, mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta, e 

ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. 
(NVI). 

 

3.6 Autoconfiança 

 

A autoconfiança é uma manifestação de orgulho. 

Deus é contra os orgulhosos. 

 

(Tiago 4:6) Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: "Deus se opõe 

aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes". (NVI) 

 

(Provérbios 15:25) O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os 

limites da propriedade da viúva. (NVI) 

 

(Provérbios 11:2) Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está 

com os humildes. (NVI) 

 

(Provérbios 16:18) O orgulho vem antes da destruição; o espírito altivo, antes da 

queda. (NVI) 

 

EXEMPLOS: 

 

SAUL 

 

(1 Samuel 13:9-14) Então ele ordenou: "Tragam-me o holocausto e os sacrifícios de 

comunhão". Saul ofereceu então o holocausto, e quando ele terminou de oferecê-lo, 

Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: "O que você fez? " Saul 

respondeu: "Quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha 

chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmás, 

pensei: ‘Agora, os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor’. Por 

isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto". Disse Samuel: "Você agiu como tolo, 

desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu; se você tivesse 

obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. 

Mas agora seu reinado não permanecerá; o Senhor procurou um homem segundo o 

seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento 

do Senhor". (NVI) 

 

Em vez de esperar por Samuel, Saul ofereceu pessoalmente as ofertas queimadas e pacíficas. 

Ele cruzou a fronteira de seu chamado usurpando a autoridade de Samuel. Essa autoconfiança 

abortou seu reino. 
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NABUCODONOSOR 

 

(Deuteronômio 4:30-31) Quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas 

tiverem acontecido com vocês, então, em dias futuros, vocês voltarão para o Senhor, o 

seu Deus, e lhe obedecerão. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso; ele 

não os abandonará, nem os destruirá nem se esquecerá da aliança que com juramento 

fez com os seus antepassados. (NVI) 

 

(Jeremias 17:5-6) Assim diz o Senhor: "Maldito é o homem que confia nos homens, 

que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele 

será como um arbusto no deserto; não verá quando vier algum bem. Habitará nos 

lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. (NVI) 

 

3.7 Apatia (Falta de entusiasmo) 

 

(2 Reis 13:14-19) Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então 

Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou gritando: "Meu pai! Meu 

pai! Tu és como os carros e os cavaleiros de Israel! " E Eliseu lhe disse: "Traga um 

arco e algumas flechas"; e ele assim fez. "Pegue o arco em suas mãos", disse ao rei de 

Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei 

e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez, então Eliseu 

declarou: "Esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria! Você 

destruirá totalmente os arameus, em Afeque". Em seguida Eliseu mandou o rei pegar 

as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão três vezes e parou. O homem de Deus 

ficou irado com ele e disse: "Você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes; 

então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará 

somente três vezes". (NVI) 

 

Joás não seguiu as instruções precisas do profeta com zelo. A ação profética foi realizada sem 

entusiasmo. Como resultado, uma vitória decisiva sobre os sírios foi abortada. 

 

(1 Coríntios 3:6) Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer;  (NVI) 

 

Ter a semente não é suficiente. Plantar e regar é necessário antes que Deus possa dar o 

crescimento. Na parábola do semeador, as condições podem ser alteradas nesta era moderna 

para influenciar a colheita - a ave tem que ser morta, os espinhos e o solo rochoso removidos 

para melhorar a colheita. Indivíduos apáticos não podem se mover para este nível. 

 

3.8 Vacilação 

 

Isso é definido como hesitação e falta de compromisso com a visão. Indivíduos com este 

problema não vão até o fim. 
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Jônatas amava Davi, mas era leal a Saul. Ele não conseguiu mudar sua lealdade para com 

David. Ele morreu com Saul, não conseguindo alcançar qualquer altura em seu ministério, o 

que teve um grande potencial. 

 

As duas e meia tribos vão com Josué, mas escolhem o lado errado do Jordão. 

 

Foi a vontade de Deus que toda a nação atravesse o Jordão. A terra prometida estava do outro 

lado do Jordão. 

 

(Josué 1:2) "Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, 

preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos 

israelitas. (NVI) 

 

Gade e Rúben inseriram uma visão diferente a Moisés. 

 

(Número 32:2-5) Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da 

comunidade, e disseram: "Atarote, Dibom, Jazar, Ninra, Hesbom, Eleale, Sebã, Nebo 

e Beom, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias 

para a criação de gado, e os seus servos possuem gado". E acrescentaram: "Se 

podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a estes seus 

servos como nossa herança. Não nos façam atravessar o Jordão". (NVI) 

 

Moisés sucumbe ao seu pedido. 

 

(Números 32:31-33) Os homens de Gade e de Rúben responderam: "Os seus servos 

farão o que o Senhor disse. Atravessaremos o Jordão perante o Senhor e entraremos 

armados em Canaã, mas a propriedade que vamos herdar estará deste lado do 

Jordão". Então Moisés deu às tribos de Gade e de Rúben e à metade da tribo de 

Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Ogue, rei de 

Basã, toda a terra com as suas cidades e o território ao redor delas. (NVI) 
 

Josué cuida para que seu pedido seja honrado. 

 

(Josué 22:1-4) Josué convocou as tribos de Rúben, de Gade e a metade da tribo de 

Manassés e lhes disse: "Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou. 

Durante muito tempo, e até hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos, mas 

cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, lhes entregou. Agora que o Senhor, o 

seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, 

voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu no outro lado do 

Jordão. (NVI) 

 

(Josué 22:9) Assim as tribos de Rúben, de Gade e a metade da tribo de Manassés 

deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, 
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sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor, dada por 

meio de Moisés.  (NVI) 

 

OS 2 E MEIA TRIBOS ADORARAM A VISÃO DE MOISÉS, FORAM PARA A VISÃO, 

MAS NO FIM FORAM LEAIS À SUA PRÓPRIA VISÃO, NO LADO ERRADO DA 

JORDÂNIA. 

CHAMARAM TAMBÉM SUA VISÃO DE "O SENHOR DISSE". 

 

(Números 32:31-32) Os homens de Gade e de Rúben responderam: "Os seus servos 

farão o que o Senhor disse. Atravessaremos o Jordão perante o Senhor e entraremos 

armados em Canaã, mas a propriedade que vamos herdar estará deste lado do 

Jordão". (NVI) 
 

A terra que eles escolheram acabou sendo chamada de país dos gadarenos. 

 

VEJA O RESULTADO DESTA VISÃO VÁRIOS ANOS DEPOIS. 

 

(Marcos 5:1-3) Eles atravessaram o mar e foram para a região dos gadarenos. Quando 

Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu 

encontro. Esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem 

mesmo com correntes; (NVI) 
 

(Marcos 5:11-12) Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina 

próxima. Os demônios imploraram a Jesus: "Manda-nos para os porcos, para que 

entremos neles". (NVI) 

 

O BONITO PAÍS ESCOLHIDO PELAS 2 E MEIA TRIBOS FOI AGORA: 

 

UM CEMITÉRIO (TOMBAS) 

UMA HABITAÇÃO DE DEMÔNIOS. 

UM LUGAR DE PASTAGEN DE PORCOS. 

 

QUANDO VOCÊ ESCOLHE SUA VISÃO ACIMA DA VISÃO DE DEUS, QUANDO 

VOCÊ AMA A VISÃO DE DEUS, MAS PERMANECE LIDAR À SUA PRÓPRIA VISÃO, 

O RESULTADO FINAL É A FALHA NA VISÃO. 

 


